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Regnvejrs-Stemning 
Chari2s Baudziairz. 

Den tunge, lave Himmel er aom et Listig, iler dækker 
mit Sind; som angst sig vaander i Kedsomhedens Klør. 
Og Horisonten føder, sen langt mit øje rækker, 
en Dag, mer trist end Natten, der ruged om mig før 

Og Verden er et Fængsel, som koldt og fugtigt tvinger 
hvert Hash, der frygtsomt flagrer i trangt og snævert Bur. 
Mod glatte Vægge støder dets Flagermuse-Vinger, 
dels Hoved lunder tungt mod den slimede Mur. 

f sorte Striber strømmer en Regn foruden Ende 
som Trommer for mit Vindu og gerer mig ind, 
— som Kæmpe-Edderkopper i Sværme, der vil spænde 
i Dybden al min Hjærne deres hæslige Spind. 

Pia engang en der Klokker, der smertetungl sig vaander, 
de slynger op inod Himlen et trælligt Klageskrig 
En Flok af hvileløse landflygtige Amider, 
der stædigt og sendrægtigt med Angslraab stetter f. 

Og lange, tavse Skarer, der sorte Kisten følger, 
forsvinder langsomt bort I den gran og triste Dag. 
Besejret græder !fnattet, thi om mit Hoved bølger 
du grminue, mørke Rædsel, dit salte Sejersilag, 

Chr. Slub firgenser. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkel t gi Antal af mindst t601) Nenept. 
17j tørvades granene Pom,trsemn olier rod 
vore Bud r Atithg.. S.,,,etelg, Olsker, lin -
sur, he vg Alsrlii,Jkit 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar din sisrsts Udbredelse I Nordre Herrer! 
Mirer hest I elhrert liften og syner sig der-
or beds! ell AyerlerIng. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne bekendigrrelser af enhver Ar! 
eaasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Etter. eller Af lysntngtr, Auktioner ale. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver fredag, kno bistilks pils nife 
Postkontorer samt paa Madels Kontor og 
koster I Kr. haivaarlig. 

September. 
—o— 

Endnu der ganger en liden Stund 
før Somre!) er helt udrunden: 
end shagler Solen i al sin Glans, 
mens Løvet gulner i Lunders. 

Der flagrer fra Gærdet en 
Sommerfugl 

hen over den gyngende Ager; 
med Spøg og Laller de sidste Leas 
nu bjerges af Høstens Traver, 
Højt kredser Svalen 

mod Hindens Blaa, 
der vandrer en Jæger i Skoven ; 
Æblerne rødmer paa Havens Trær, 
og Bonden saar Rug efter Ploven. 

0, Sommer, du er som den lyse Dag 
saa skøn nu i Aftensolen ; 
naar Livet blusser i Farvepragt 
forinden det favnes af Døden. 

A, Theodor Gertsen, 

»egyldneffiferges 
Tryllemagt. 

Middelalderlig Overtro i- Nutiden. 
Af. 

Sigvald Abrahamsen i „B. T." 

—0— 
Naar jeg nu sidder og tænker 

paa, hvad jeg i de sidste Dage un-

der mit Ophold ovre ved Masurien 
i østprajsen, tuen ved denne Land-
stræknings yderste Grænse mod NO, 
har oplevet, da er det, som om jeg 

havde besøgt Middelalderen med al 

dens Mystik og Overtro og sæl-
somme Hændelser. 

Smaa Notitser i Aviserne havde 

berettet, at Befolkningen i en vidt-

strakt Egn var blevet 

grebet af et mmrkeligt Vanvid -

en Daarskab eller en enfoldig Tro. 
Skarevis forlod de deres Arbejde 
eller deres Forretning og vandrede 
til Fods, kom kurende med Hest 
eller Automobil langvejs fra 	en 
underlig Pilgrimsfærd nedt i en mo-
derne Tid — som hajide de gyldne 
Bjerge til Maal. 

Og hvorfor var den vide Egns 
Befolkning bleven bidt af denne un-

derlige Galskab, som lidt efter lidt 
ogsaa smittede andre ? 

Jo, el gammelt Sagn fortæller, at 
mellem de to estprejefske Byer 

Zinnawodda og Muschaken ved den 
polske - Grænse, hvor de masuriske 

ødemarker vælter ind fra Nordøst,  

las der for 2000 Aar tilbage i Tiden 

en By, hvis Indbyggere var sna 

pengegriske og gerrige, at tilsidst 

Djævelen man» lage Haand i  I  lunke 

ind de forrykte Mennesker og for-

vandle all levende og dødt i den 

ganske Sind til Guld og gyldne 

Genstande. Og rundlom lod hen 

(-resten tre sløre Bjerge. De stiler 

endnu — og derfor men Segnet 

være sandll 

For blot et Hundrede Aar siden 

hændte del en Vogterdreng, mens 
hin drev stort og stilnet Kvæg op 

over Bjergsiderne, al han faldt ned 
i en al disse Bjerges mange Huler 

— og dn Folk son korn til med Tov 
og Reb, for n1 hjælpe Vogterdrengen 
op i Dagens Lys, lykkedes det til-
sidst al fan hans Legeme bjerget 

ved et af Tovene. Men Hovedet 
blev tilbage i Dybet, hvilket virke-
lig var Skade — for Vogterdrengen 

var blevet, forvandlet til det pure 

Guld! 

Saa hændte det en smuk April-

dag I delle Aar, allsaa 1921, al der 
kom en 70-aarig Tommerhugger til 

Byen Muschaken — han boede langt 

borte fra „De gyldne Bjerge" og 
havde aldrig hørt dette Sagn for-

tælle — og denne gamle Tømmer-

hugger forlalte, at han hver Nat lige 
siden i Oktober Maaned havde haft 

Besteg af tre unge, skønne Aander, 
som stadig had ham om at rejse 

til Masurien, for al løse den lorlryl-
lede By fra Forbandelsen. Den gamle 

vovede sig ikke afsted, særlig fordi 

lian næstemi var blind og uden Penge, 
saa han manne vandre de 12 km 

Id de gyldne Bjerge til Fods. Men 

i April niaatte lian altsaa give efter 

for Aanderne. Han vandrede til Mu-

schnken, hvor han straks fik en stor 

Tilhænger-flok blandt mange af dem, 

som kendte det gamle Sagn. Alle-

rede næste Søndag samlede der sig 

er! stor Mængde „Troende" med den 

gamle Tømmerhugger i Spidsen -

og det første Tog af Pilgrimme til 

de gyldne Bjerge startede. 

Delte var Begyndelsen. 
Men som Dagene gik bredle Mas-

ee-Suggestiorien sig over vide Egne 

— og hver eneste Dag kom der 

lange Skarer af „troende" Pilgrimme, 

som vilde være med til det store 

Værk, at befri de ulykkelige Guld-
mennesker og deres sunkne By 

„De gyldne 'Bjerge". 
Deri gamle Tommerhugger havde 

alt i Orden, Aanderee havde fortalt 

ham alt. De havde udset ham til 

al være Djævlebesværgeren, og de 
skulde stadig sraa ham nær, indtil 

Værket var fuldbragt. Da skulde 
ogsaa han og alle de „troende" faa 
deres Løn — hver enkelt skulde Isa 
en Guldknarrs og en Guidslejle -

blot en lille Brøkdel et alle de væl-

dige Skalle, som den hemmeligheds-
fulde -By dybt dernede I Bjergene 
gemmer. 

Og for hver Dag vokser Skarerne, 
Pilgrimme kommer fra mele og mere 
fjerntliggende Steder, de opgav de-

res Arbejde eller deres Forretning,  

lejede sig Heste eller Automobiler, 
hvis Vejen var for lang til at kunne 

tilbagelægges tillods. Og selv om 

der iblandt dem var mange, som 

kom af Nysgerrighed, saa var dog 

den overvældende Mængde „rettro-

ende'. som gik til denne Djævletie-

sværgelse ined samme Alvor, som 

et gudfrygtigt Menneske gaar til et 
Bønnemøde. 

Da jeg forleden Dag stod ved 

Foden af de gyldne Bjerge sammen 

med nogle tyske Journalister, soul 
ligesom jeg havde gjort Rejsen af 

ren og skær Nysgerrighed, mødte 
der os det selvsamme smitsomme 

Syn, som nu har gentaget sig hver 

eneste Søndag siden hin Tømmer-

huggees Tilsynekomst I Muschaken 
i Slutningen af April Maaned iser. 

Foran de store Skarer, som tilsyne-

ladende har 

forsaget alt og fulgt ham 
gear Tørninertiuggeren i en udslidt 

Diplomatfrakke. Og ved hans Side 

gear der.nok en Profet, en Mand 

paa de 50, som oven er bleven 

„synsk" og har lenet Bud fra Aan-

dente om, al nu maa det sløre Slag 

for Alvor udkæmpes, sne de ulykke-

lige „forgyldte" Mennesker og deres 

døde By der langt inde i Bjergene 
aller kan fan Dagens Lys og Him-

lens Sol n( se. Denne anden Pro-
fet taler til Mængden, som ar erre 
stor, al trans Ord langtfra kan nan 

frem til dem alle. Han taler som 
en ivrig Nyomvendt, fortæller, hvor-

dan han for blot nogle Uger siden 

var med til al le ad Tørnmerhug-

geren,• da denne søgte at vinde de 

førere Tilhængere, hvordan Aanderne 

korn over harm saa han maalte give 

efter og Følge med — og deri selv-

samme Nat maatle han begive sig 

til den gamle Tømmerhugger og paa 

sine Knæ bede ham om Tilgivelse, 

fordi han hidtil havde forhaanet og 

spottet ham. Og mens „Praleren' 
ivrig fortæller videre, staar Mængden 

med aabett Mund og sluger hvert 

Ord. 
Del hele minder om en religiøs 

Ekstase. hvor man forventningsfuld 

lutaber paa at se Aandens Luer dele 

ned. Ingen synes at lænke paa de 

Sit/Wc al Guld, som vil blive deres, 

naar Djævelen er besværget og de 

gyldne Bjerge har aabnet sig, men 

ulan synes at .være grebet al det 

gode i denne fikse Ide, man er ble-
ven menneskekærlige og gode mod 
hverandre. Ingen forsøger al støde 

sin Nabo væk, de omkringboende 

giver de langvejsferende Tag over 

Hovedet og de deler deres Mad med 
dere, som var det virkelige Pilgrim-

me, som kom for at linde Delag-
lighed i Forvisningen om det evige 

Liv. — Og „Profeten" taler videre, 
han bliver Ivrigere og ivrigere, for-
tæller om den første Nal, de ,,Aati-

denne" kom (il barn. lian limene  

op til „de gyhtneljtjerge, en smuk 
kvindelig Amid viste ham Vejen — 

og Bjerget aohnede sig for et Øje 
blik, sin han fik el Glimt af den 

fortryllede By. 
,Der, lige frem', siger han med 

dirrende Slemme, „iler sne jeg en 

stor, gylden Stue. Og I Værelset 
ved Siden al sad Kongen pen sin 
Trone med Guldkrone pas Hovedet. 
Neer vi heder billigt, vil Byen der-

inde i Bjerget nahrea frø ns, og hin 

Konge vil blive Konge over alle 

Konger. Han skal give vort Fædre-

land af sine Skalte; vi vil blive Island 

til at betale Krtgserstainingen og 

endnu meget mere.' 
.Proletert• taler videre, ban hen-

sætter Mængden I en mægtig Eks-

Inse, enkelte stønner 30M under 

Pasvirkningen al skjulte Amider, 

andre falder paa Knæ og mumler 

stille Bønner. 

Der gaar som en Kuldegysen 
gennem 03, som „ubesmittede" sigter 
og ser benover alle disse Menne-
sker. Er de allesammen blevet gale? 
Eller hvilken Magt er der pludselig 

givet disse to aldrende Mænd I de 

slidte smudarge.Klauler., liden de er 
bleven istand til at fremkalde en 

saadan Massepsykose e 
Da vi Ivar ned mod Byen, ser 

vi Lederen strække sine Hænder op 

mod Himlen, der læses intenst nogle 
Bønner og til Slut lyder der en Sang 

i en broget Mangfoldighed af Toner, 
som forhøjer 

den uhyggelige Stemning. 
som maa gribe enhver uhildet Til-

skuer blandt disse Mennesker. Og 
Folk fra samme Egn, som endnu 
har bevaret Hovedet koldt, fortæller 

at hver Søndag kommer - der nye 

Skarer, mange bliver ,omvendte" og 

tager Det i den nervøse Bøn og 
Djævlebesværgelse, medens det dog 

endnu ikke skaf være hændt, at no-

gen er blevet helt sindssvag i al-

mindelig Forstand. Og de samme 
Folk fortæller, al Lederne eller iten 
øvrige Menighed intet forlanger for 

sig selv. De ofrer hellere af deres 

eget. Hele deres Higen og Altran 

er at trænge ind i det henintelig-

hedsfulde Bjærg og frigøre de guid. 

stivnede Mennesker og deres gyldne 

Byl 

Yaa fodtur 
gennem Suropa. 

Servil: (odder om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms UÅobled) 
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Sne bliver vi igen indhyllet i en 

Taagthanke, 
Men Retningen har vi. og vi gli-

der hurtigt ned ad forvitrede Skifer-

tag, en fed, lysgrna, glinsende Masse, 
hvorigennem Vandel risler, Hurtig 
kommer vi ned III SkraanInger med 
del tætte, lave, krydrelduftende Alpe- 



Den Sid* Prinedsdelso paa Tcælasl 
er af 11. August d. A. og gælder alle Sorter. 

V1 har rigelig Lager al særdeles tørre og fine 

plejede op illfitede GraohrElder fil Gulv og llofl 

I korte og lange Længder — 1" og P, i• tykke. 

Gode 4"  og 1" Udskudsbrædder 
i alle Længder til meget billige Priser, 

Nordlandets Handelshus. 

Grove danske Hvedeklid 
40 kg, koster 10 Kr. 

Stor amerikansk Majs, 100 kg - 22 -
Prima Laplata Majs - 100 kg - 27 -
Ny dansk Soyaskraa. Frisk Foderblanding 
sælges til laveste Dagspris.  

Nordlandets Handelshus. 

Prima amerik. Mel 
Prisen særlig billig. 

UUhiige Mol øfnat å tVrobilftforretuing 

g.a-N og Kløver, (orsigtIgt klavrer vi 
ned over Klippestykker, søgende at 
undgart de bratte Kløfter. Hælene 
gear al mine Parisersko, der har 
været Pap i dem, og der er opløst 
at Snevandet. Men der er ikke Tid 
til at opholde sig ved sligt, det gel-
der om at nue beboede Steder inden 
Mørket falder paa. 

Og mens Solen gear bag Bjerge, 
løber vi ned ad Almen og meder 
atter det klokkeringende Kvæg og 
Bønder, der med Slæde transporte-
rer Hø ned til Dalen. 

Dygtig udasede og sultne neeede 
vi den lille Grænseby, der viste sig 
at være en Samling Barakker for 
Alpejægere; en Afdeling af disse 
kom samtidig ned fra Bjergene lige 
overfor. Paa Uniformen kunde vi 
se, det var britiske Alpejægere -
vi var altges I Frankrig endnu, men 
hvor? 
Fyldestgørende Oplysninger kunde 

vi ikke faa, Mad og Husly heller 
ikke. VI blev vist nedefter gennem 
Dalen, der viste sig næsten ufrem-
kommelig, da et Skred nylig havde 
fundet Sted og dækkede Vejen med 
store Klippestykker og Mudder. -
Da vi havde passeret dette Uføre, 
fortsatte en. Kørevej nedefter gennem 
den smalle, vilde Dal, — snart paa 
den ene, snart paa den anden Side 
al en skummende Fos. — Vejens 
mange Bugter ophævede vi ved at 
Weirs fra Afsats til Afsats, og nen-
ede endelig eller mange Genvordig-
heder Klokken halvtolv om Natten 
en Gæs tgivergaard, hvor Beboerne 
endnu ikke var genet til Ro. Her 
tik vi stillet vor glubende Appetit 
og hvilede os ud til næste Dag. 

Tidlig paa Formiddagen stødte 
vi paa en bredere Tværdal, og vor 
Fos forenede sig her med Isereflo-
den. Her ligge St. Maurice — vi 
var altsaa endnu i Savoyen. Hos 
en gemytlig gammel Skomager fik 
jeg sal nye Hæle og Saaier paa mit 
havarerede Fodtøj, og da vi fortalte 
om vort mislykkede Foretagende, 
trøstede han os med, at det kunde 
være gaaet værre. Han forærede os 
et lille Korl med Poslruler over 
Egnen og forklarede, al fulgte vi 
Hoveddalen mod Øst, vilde vi nas 
Passet over Lille St. Bernhard og 
herfra nas ind I Italien. 

Rigeligt forsynet med Mad for 
bele Dagen, begav vi os aller paa 
Vej. og det varrede ikke længe, før 
vi arter [mutte begynde Opstignin-
gen. Vi korn dog ikke nær saa 
højt op som Dagen 1 Forvejen, før 
vi saa det gamle Kloster rage op i 
en nøgen Tværdal. Et Øjeblik efter 
kom to store St. Bernhardshunde 
halsende ned efter os. Betænkelige 
ved Situationen satte vi 03 i For-
sversstilling, men en Mand højere 
oppe, der viste sig at være en ita-
liensk Grænsesoldat, gav el Pult i en 
Fløjte, hvorpaa Hundene drev os 
op til ham. 

Efter at have set vore Pas, som 
han tilsyneladende ikke forstod mere 
af end Hundene, blev vi ført ind 
Klosteret. Her havde efterhaanden 
samlet sig en blandet Flok af Itali-
enere, Franskmænd og Svejtsere =-
Størstedelen sikkert Landarbejdere. 
De plaprede les og spurgte os ud, 
men ingen kendte Danmark ! — -
de vilde absolut have os til al være 
Tyskere, — og den danske Konges 
Navn kendte de heller ikke. 

En Gendarm blandede sig I Dis-
kussionen, tog vore Pas og gik med 
dem ind til Prioren. Noget efter 
kom han meget vigtig tilbage, ke-
ilede Papirerne til os og raabte 
Tedesco I (Tyskere.) — Al videre 
Diskussion blev affærdiget, og be-
skæmmede trak vf os tilbage. 

Der blev basret Mad ind: Suppe, 
Brød, Ost og Vin. Efter Maitilidet 
steg Humøret, vi tændte vore Piber 
og gik udenfor, for at se den pragt-
fulde Solnedgang. 

Men Lutten var pludselig bleven 
kold ag bidende, rystende af Kulde 
gik vI til Ro, ogsaa Sengene var 
som Is, men kun et øjeblik ; Klos-
terets lykke Dyner skulde nok bringe 
os Varme. 

Tidlig næste Morgen purredes vi 
op efter en styrkende Søvn, spiste 
Frokost (Ost, Brød og Vin) og fik 
vore Navne Indskrevet i Klosterets 
Fremmedbog. Betaling for Ophol-
det modtoges ikke, da det var en 
velgørende Stiftelse. 

Udenfor var det meget koldt. En 
lille Sø bag Klosteret var tillagt med 
Natteis, (2. Aug.)der funklede i Sol-
lyset, og Bjergtoppene skinnede 
som Guld og Sølv i Morgensolen. 

Vi gik hurtigt, for at holde Var-
men, og efterhaanden som vi kom 
længere ned, blev Luften mere mild 
og Solen fik Magt. Ved en lille 
Bæk med krystalklart Vand gjorde 
vi Toilette, og her traf det elg saa 
uheldigt, at mil Ur smuttede fra mig 
ned I Bækken, hvor del rullede vi-
dere mellem Stenene I den stærke 
Strøm. Det lykkedes os dog efter 
et lille Kapløb at las lal I det, Van-
det blev hældt ud, og efter at have 

ligget i Solen en Times Tid, gik det 
heldigvis igen. 

Her begyndte Livet atter at pul-
sere maleriske Sæterhytter tittede 
frem, Køer og Geder nippede al de 
krydrede Urter, spraglede Sommer-
fugle flagrede Ira Blomst til Blomst. 
Vild og storslaget er den herlige 
Natur, stadig nye Synspunkter over 
bratte Kløfter og smilende Dale. 

Vi møder de første Turister, den 
tørste lille Turistby, hvor vi kommer 
ind paa banet Vej ; det kunde nok 
være nødvendigt, for nu gear det i 
zigzag rask nedefter, hvorfor vi be-
nyttede det kendte Kneb at lade os 
glide ned ad Skrænterne, naar vi 
kunde se Vejen nedenunder : dog 
er del en farlig Sport, for Dalsiden 
gear ofte lodret i Dybet, og en Bro 
fører over den svimlende Afgrund, 
hvor Vejen er hugget Ind i Bjergets 
Side. 

Vi kommer bl. a, gennem en stor, 
mark Tunnel, Vandet siver ned fra 
oven og danner Drypslensiormatio-
ner, der ligner snavsede [slappe. -
Gennem Lysningen pas den anden 
Side saa vi et Syn, som ingen Ma-
ler lormaar at pensle. I en Ramme, 
dannet af den mørke Tunnel, ser vl 
ned i La betle Italie, ned i et hen-
rivende Landskab. Dybt nede i Dalen 
ligger Morges, en lille italiensk By 
med Kirke og de typiske Klokke-
taarn, en Samling Huse oe Gaarde 
med Haver og Marker midt pert den 
grønne Eng, hvorigennem Grande 
Dalre bugter sig. Paa begge Sider 
gaar Bjergene stejlt opefter, og lige-
overfor hæver Store SI. Bernhard 
sin Kæmpepyramide. Forneden ser 
man Løvskove, saa kommer Naaie-
træernes mørke Bælte og endelig de 
lysegrønne Græsgange, der faer et 
gyldent Skær i Morgensolen. Op-
over dem hæver sig de lysegrea 
Klippemasser, og øverst oppe findes 
det skønneste, thi her bræmmer den 
hvide Sne Toppen, og den skinner 
og straaler som Perlemor. Himlen 
er ren og klar og sus dybblea, gom 
man kun ser den I ballen. 

— Sne stiger vi ned fra Alpernes 
slorelaande men ofte farlige Rige, 
ned I Doiredalen. Langs Floden 
vokser Majs og Ris, ag Klippeekrren-
terne stier fulde af duvende Frugt-
træer ; Æbler, Pærer, Blommer ag 
Fersken, og Morbærtræer og ægte 
Kastanjetrwer skygger med brede 
Kroner over Vejen. 

Der er skønt og billigt at leve 
I Italien, særlig for os Vegetarianere, 
der næsten udelukkende spiser Frugt 
og Hvedebrød, enten de faste, hvide 
Knopper, der i Smag er som Kiks, 
eller det blodbagte Polenda (Majs-
brød). Og 323 den dejlige Vin, 
der vokser og skænkes overalt. 

En Vognkapsel 
er tabt par Vejen Allinge—Rø St., 
Oplysninger bedes sendt tit 
Nordre Nørregaard. Rø. 

En flink Pige 
kan til Iste November fas Plads. 
Nordre Nør.regaard, Rø. 

gode 

Spisekartofler 
a 6 Øre Pd. er ti! Salg. 

V. Sørensen, Borre.  
Telefon Sandvig 32. 

Planter! 
Gode priklede Jordbærplanter -

4 Kr. pr. 100. — Porre og Grøn-
kaalsplanier til halv Pris. 

Hallelyet, 
TII, Sandvig 6 og 47, 

En ung. Pige, 
ken lagt Plads Isle Oktober hos 
Fru Planer. 

Magasin h  Nord. Allinge, 
14. Skyttekreds 

Preem iealiy d ning Søn-
dag den II. ds. 
Hovedskydning for I. Klasse Kl. 8, 
2, Klasse Kl. 8'/,, 3. Klits. Kl. 91/s. 

Festskydning fra Kl. 12, hvortil 
fremmede Skytter indbydes. 

Nye hollandske 

Slomsterleg 
ene hjemkomne. 

Nallelyst, 
M. Kr. Kofod. 

NY 4 Personers 
og en 8-7 Personers Bil 

udlejes billigt hos 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

En yngre Pige 
kan faa Plads til Isle November 
paa liJellergaard i Rutsker. 

MONUMENTER. 
Stort Udvalg af Monumenter 

sorte, polerede og rede haves pas 
Lager. 

Borrelyngens Granitværk. 
Til. Sandvig 32. 

Ejendom III Salg, 
Den tidligere Dr. Peters tilhø-

rende Etendom i Allinge 
ved Siden af Mejeriet er meget 
billig til Salg ved Henven-
delse til Sagfører Fr, P I h I, 

En ny Fjedervogn 
med Charabanc-Sæder er billig til 
Salg eller Bylte saml nye og brugte 
Plove. 

Smed L. Grønvall, 
Vedby. 

Telefon Klemens n 78 

Ep rod islamisk Plag 
— I 	Aer — er til Salg pas 

Faaregaard, Olsker. 

Elle-Træsko 
Et lille Parti ekstra gode hjemme-

lavede Elletrresko haves pari Lager. 
Træskomager Larsen, 

Al Jagt 
samt Nøddeplukning er slrængt for-
budt paa 

Pellegaard i Rutsker, 

Brugt Barnevogn 
ønskes til Knibe. 

A. Nybo. Korsbjerg. 

Grise, 
som bliver 4 Uger 15. Sept. er til 
Salg hos H. Krak, Egelykke, Allinge 

Alliogg-Sandyig Sygekasse 
afholder exstraordinær Generalfor-
samling paa Forsamilngshuset .11em• 
mershus• 

Onsdag Altan den 14 September 
Kl. 	præsis. 

Dagsorden. 
Forslag III nye Vedtægter— 
Umiddelbart efter foranstaaende 

Generalforsamling, afholdes en ny, 
til Vedtægtens endelige Vedtagelse. 

Bestyrelsen. 

Prima 

Byg-Hveileskraa 
saml exstrafine Byggryn haves pas 
Lager. Prisen atter nedsat. 

Nymølle 

Præmieskydning 
Salonskydning. l4. Kreds erhol-

der sin sirlige Præmieskydning paa 
Banen ved Charles Dams I Olsker 

Søndagen den 18 September 
Hovedskydning om Formiddagen 
Festskydning til forskellige Skiver 

om Eftermiddagen. 

Overretssagfører 
glojesen ..7rofoed, Rønne 

Wort•n•gad• 17. 

lakessatiaa, Dekumeutekrivning m. m, 
Trælles I Hanle Onsdag Formd. 

:"•••••••••••41 
Allinge 11100111. 

Søndag d. 11. September Kl. 8 

Det vandrendeLys 
Spændende Skuespil 

i 4 store Akter. 
Eller en bekendt Fortælling. 

I Hovedrollen HENNY PORTEN. 
111111r Til denne Film har Censuren 
forbudt Bern under 16 Aer Adgang.  

Stort Ekstranummer. 

Milhafedj3110113 

Yodlingsflammo, 
1 Hovedrollen Olga Svendsen og 

Fr. Buch. — Meget komisk. 

• 

Rink Øreng 
eller Pige 'etages I Lære paa gode 
Vilkaar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

d!1/1 
En Ledekvie Cl til Salg pas 

Rallepard i Klemensker. 

En pæn Pige 
Irl tor Malkning, kan fas Plads til 
1. November paa 

Bagergserd i Rutsker 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

Rolonialz on 
3roburtforretning. 

Til Syltningen 
anbefaler vi 05 med 

Topmelis, stødt Melis 
Vanille i store Stænger 

Syltepulver, 
Salisylptilver m. m. 

91ffiline Rotottiali og 
VrOilftforretiiiiig. 

fluetønder. 
-C. 	9flemensfier. 

Telefon n. 13 

Se her ! 
En flot massiv Egetræs Buffet 

saml 5 Spisestuestole er II! Salg til 
20 pC1. nedsat Pris. 

Alt Mobelerbeide 
udføres solidt og fagmæssigt til ri-
melige Priser. 

Komoder haves altid pu 
Lager. 

Snedker H, Chr. Dam, 
Allinge. 

åttitning 
anbefales 

lala Demerara .Sukker 
Iran stødt Krystal 31•118 
Inte, Topmelis. Stedt Delte 
Spansk Peber, Hvid Peber 

Lang Peber 
Gul Sennep, 

Heidelberg Sylte Eddike 
Syltepulver 

Pergament i srnaa Ruller 25 ure. 

£nr«tt. 



Det solideste Vinterbrændsel er 

store harpede Derbyshire 
OVN KUL. 

Prisen er belydelig nedsal. Bestillinger til Levering i denne Maall ,:.(1 

modlager. 	

Nordlandets Handelslius. 

Grundet paaPrisfald 
er Skotojspriserne meget nedsat 

i G. P. Pedersens Skotøjsforret-

ning, Allinge. 

9rima 	smedekul 
ventes med Skib i kommende Uge. 

Bedste engelske Gaskoks 
ventes i Oktober og sælges til en meget lavere Pris. 

Bestillinger udbedes. 

Nordlandets Handelshus. 

Stærke svenske Enekurve 
alm. Størrelse Kr. 2,50. - Stor Størrelse 3,50 

sælges 1 

Alle Priser paa alle Slags 

Traadsøm og Spiger 
er nedsat betydeligt i 

91orMrtithe0 k■tlitbel.~3. 
Bestillinger paa bedste Sorter engelske - 

1(affelovrtsrul og Eds 
modtages gerne. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

91tessens sne- Vidsalg 
Stribede prima Satin Bolster, garanteret fjertavl. 

Prisen ved Aarskiftet 4,85, nu 3,35. 
Solnegle ensfarvede duntætte Satin Bolster i rødt og bias!. 

Priserne er nedsalte med ca. 35 pCt. 
Red, 'jernet Nanhing 2,85. Dun og Fjer i mange Kv. og Priser 

Allinge den 25. August 1921. 	
Chr. Olsen. 

Manufakturafdelingen 

smart Priser. 

anbefaler billigt Salg af Triliotage til Damer, Herrer og Børn. 

Herresokker i Bomuld, Uld og Silke i meget stort Udvalg og tif 

Uldne Børnestrømper, svære. Nr. 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

Uldne Damestrørnper, danske og engelske, 275-300. 
Pris pr. Par 150 200 230 260 275 300 320 

Længde 40 cm 53 cm 60 cm 85 cm 95 cm 

	

250 	285 Dame og Børneuldtrøjer Pris 	130 	150 	200 
Kamelulds Dameveste med og uden Ærmer. 
'ferieveste, Ryg og Brystvarniere, Natsokker, Muffediser ni. m. 

Sandvig i August 1921. 
E. Abrahamsen. 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Bornholms Vegelohil margarine 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

All~ogo" Sandvig 

k0111111111131e ilfial11. 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman .Mortensen, 

Formanden, Laur. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For. 

manden, 	Romer, Harald Mo- 
gemen. 

Kasse og Regnskab. 

Pedersen. 
Fo:mariderr, P. C. Horn, Lau!. 

Fattige. 
Emil I Lim, P. C. Holm, Lau! irs 

Pedersen, Harald Mogensen, Land-
distriktsf,nsranderen. 

Alderdoms understøttelse. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen, LanddistrikIsforstanderen. 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Pedersen, Johs. Re-
nter. 

Ittsadhuset. 
Emil Holm, 	Herm. Mortensen, 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Lam. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen!, 

hans Madsen, Johs Romer. 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, 3ohannes 
Rønner. 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Politlkorpset. 
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdistriktsforstanderen. 

SQOlikommissionen. 
Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Bornebogsamlingerne. 
Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Folkebogsamlingen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

Ilizelpekassen. 
0. Thorngren, Formand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sundbiedølcommissionen. 
Chr. Olsen, Joh. Rømer. 

Bygningskommissionen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Formd. 

Brandkommissionen. 
Herman Mortensen. 

Emil Holm, Emil Andersen. Hans 
Madsen, Johs Reimer, Formanden. 

Vvergerandot. 
Emil Holm, Supl Laur. Petersen. 

Jernbanen. 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl P. C. Holm, Johs. Reimer. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, lians 

Madsen. 

Enkebors. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johs. 

Rømer. 

Plejebørn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, :Frk. 

I ijorth. 

Fattigforstandere. 
P. P. Møller, P. Holm , Th. An-

dersen. 

Et Parli god kipret 

Fløjl i alle Farver 
sælges saa længe Fortand haves for 
4 Kr. pr. ru. 

Nordladels hodelshils. 

Alle Slags 

Værktøl 
og RedsKaber anbefales. 

Glas, Porcelm og hele Kokkenudstyr 
til billigste Priser. 

%Hinge g oloninf $roluittforretning 

TRIKOTAGE. 
Vi tror al De vil blive en fremtidig Kunde paa Urund al de billige Kys• 

Lageret er meget omfattende for Dame-, Herre- oa Barneffikolage. 

Biofer og Priser. 	

CÆr. 6Isen, 

Efteraarssalg 1921. 
Dame- og Bornehonfehtion begynder n1 hjemkontrue. 

Efteraars- og Vinterhonfelttionen fra tidligere Aar 
var totalt udsolgt, derfor har vi:paa delle Omraade bildt III kunnet ud• 
nytte alle de Fordele, som delte medbringer. 

1. De anvendte Sloffer er ikke Krigsfabrikat. 
2. Faconerne er moderne og solidt forarbejdede. 
3. Priserne er i flere Tilfælde del halve imod i Anret 1q20. 

Konfirmations-Ulstre, grønne, brune og blån Farver, 
med Raglands ,Enurer og D 4 Holtelæg. Pris 35 Kr, 

Damefralther I moderne kulørte Eskimosloffer, fra 62 Kr. 
UldplyachRaaber, prima Kva tet fra 132 Kr. 
Drengedragter og Stortrøjer. 

En Konfirmand Matrosdragt fra 35 Kr. Jakkehabitter fra 60 —7 2 Kr 

e fir. elsen, 917essens &ze-21d.salg, Allinge. 

NGASkv 
-NOI:tS) NORS 

.‘41 GDMik 
NO -9 

75 Stk. Frakker, Ulster og Spa-
seredragter udsælges til ca. halv Pris 

Meget svære marine og kulørte Ulsters, 
har kostet fra 70-125 Kr,, sælges for 35-54-5-60 Kr. 

Sorte prima Klaedestrakker med For 
har kostet fra 150-225 Kr., sælges for 85-90-105 Kr. 

Sorte og marine Spaseredragter, 
syet af prima Serges og med prima For. har kostet 
fra 105-250 Kr., sælges for 75-90-100-115 Kr. 

Til Konfirmander! 
Tærnede og ensfarvede kulørte Frakker, 

sælges for 28 - 30 - 35 Kr. 

Marine og kulørte Spaseredragter, 
sælges for 16 til 28 Kr. 

Et Parti Regnfrakker, marine, sorte og 
kulørte, alle Størrelser, har kostet 62 Kr., sælges for 
39 til 42 Kr. - Et mindre Parti af samme gode Kval,, 
lidt falmet i Vinduerne, sælges for 24 - 25 - 30 Kr. 

Magasin du Nord, 
ved Victor Planck. Allinge. 

Til Konfirmationen 
anbefaler vi os merl el stort Lager færdige Dragter, saavcl Matrosdragter 
son! Jakkesæt. Kvaliteten er ekstra god og Priserne meget rimelige. 

Sort og hvidt Kjoletoj sælges Ira 2 Kr. pr. tn. 

Se vore 'Vinduer. 

Nordlaidets ilandelshos. 



fineste dansk Fabrikat 

i >13Kg Pakker. 

CLOTitAX' 
lkiLe 

• 

Qeao 

91s 
93Z 
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IsenKram. 
Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa 

Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbe-
fale det ærede Publikum at kobe deres Forbrug hos os 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

-4%f44 Børnenes Su6rifi, 

( 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Re 
- Humledal 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

f i"--,  
.---',-.* -'? 	 - '•  Vore -_,,... .,...,,,.„. ...  
Bomuldsvarer er de billiste! 

Boninldslrerred 70 cm bredl 100 Øre pr. nt 
do. 	 80 cm bredt 140 Øre - 
do. 	 80 cm kipret 175 - - 

God hvid SliertIng 	 100 Øre 
Dowlas og Medium 	 125 Øre 

Bomuldstøj i forskellige Mønstre 100 ae 
do. 	 80 cm bredt 	175 Øre 

91orblimbet kInstlielUpt5. 
Store 

Derbyshire Kakkelovnskul 
til Vinteren! 

Vi har købt en storre Ladning af disse gode Kul, som 
ventes til Levering først i Septembet Maaned. Vær saa god 

at give os Bestillinger. som vil blive ekspederet til laveste 
Pris .  

Nordlandets Handelshus. 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser. 

%Ringe Rfitottint,  og 13robuttforretttlitg. 

Sorte blanke Regnfrakker 
er paa Lager i 3 Kv. Ø  Alle Størrelser. 

Magasin du Nord, Allinge. 
ved Victor Planck ,  

WAW"si.Ø-Wb4"WA-s 
9rinza Xolonialvarer 

bedst og billigst Mos 

(Nitingt 

Stofoniof- os rrobufifforrefttitig. 

SlitrW  

Vi har det stærkeste Arbejdsto 
Blea Bomuldsbenkkeder Kr. 11,00 
Ekstra svære 	do. 	 Kr. 13,00 
Overalle i store Numre 	Kr. 12,00 
Blumeruuder 	 Kr. 7,50 

"vide Jakker og Benklæder haves altid paa Lager I alle Sløre 

91o0Inithe0 k■ attbelotW, 

CLO ET TAS  

ALBA 
S.ine -Cha al der 

,Vvad vi oplevede 
i Ferien. 

—o— 
Nu er Ferien forbi, og hvad en-

ten den er tilbragt hjemme eller 

ude, saa har alle Børn noget al for-

tælle om deres Oplevelser. 

lavet af Grene. Den er saa stærk, 

at den kan bære voksne Soldater, 

og Drengene er meget stolte at de-

res Værk, 

morsom Leg, som bestod i al an-
bringe en Række Kirsebær paa et 

Baand. Børnene skulde da hoppe 

op i Luften og nappe Frugten med 
Tænderne. 

Drengene har ogsaa ligget i Fe-

riekoloni, og der var arrangeret 

store Sportsfester med Præmie for 

de Ilinkesle. Stor Opsigt vakte 

Væddeløbet med de levende Trille-

borer. Den ene Dreng holder, som 

du ser, paa en Pind, part hvilken 

et Hjul kan løbe rundt. Den anden 

Dreng griber Kammeraten i Benene 

som om det var to Slænger, og saa 
gaar det over Stok og Sten, og den, 

der kom først uden al vælte, havde 
vundet. 

Et andet Væddeløb var med For-

hindringer, idet Deltagerne blandt 
andet marine kravle gennem Tøn-
der. Her var det aben ikke til-
strækkeligt at være hurtig til Bens. 
- °gane Smidigheden spillede en 
Rolle. 

En nydelig Leg legedes al smaa 
Piger og Dienge. Den ene blev 
bunden lor Øjnene, og den anden 
skulde da preve nied en Hestetømme 

De mest spændende Historier for-
tæller Spejderne. Med deres sol-

brændte Ansigter, skrabede og har-
kede Hænder, ligner de sniaa Cov.• 

boys, og tænk alt det, de har op-
levet ude i Lejren. 

De har Fotografier med hjem, og 

her skal du se el, som viser en Bro, 

De smaa Piger, du ser pari det 

næste Billede, har ligget i Ferie-

koloni, og da Kirsebærrene blev 

modne, ordnede Lærerinderne en 

at styre ham mellem nogle opstil-
lede Kegler uden at vælte dem. - 

Det Par, som fuldførte Turen uden 

at vælte nogen Kegle, hk tildelt en 

lille Præmie, 

Jeg vil til sidst vise et Billede 

fra en Sportsopvisning, hvor nogle 

unge Piger kappedes om at spise 

Honningkager. Kagerne var trængt 

op i Snore, og det hele saa meget 

morsomt ud, saa Folk lo kosteligt. 

Al del ikke just var de Ideedeligste 
Stillinger, de unge Piger indtog, 
viser Billedet. 

Onkel Peter. 

Rønne-Alling. Jernhanes 
Køreplan. 

Fra Rollii.riSe:"ge'n-emd:Indg - Nytter 
Klemenker 

Re 
	 848 

umledal li  
Telit 	 90o 
Allinge 	glo 

- Sandvig 	923 

Fra Sandvig 	1125 
- Allinge 	Ilte 

1 - Tein 	149  
• Rø 	 1207 
- Humledal 
- Klemensker 1230 
- Nyker 12 
- Rønne 	

14150 

Son- og Helligdage. 
Rann4r—Sand•lig 

Fra Rønne 	845 1235 750 

Klemensker 919 109 
Nyker 	903 1233 

8n 
Rø 	 935 125 
Humledel 
Tein 	949 i 3,) 834 

9i5-1 Allinge 	959 149 glo 
Sandvig 1005 

 
155 

Nand clg-Rasnstei 

1035 600  935 
1043 6173 9:-.1.1 
1052 617 931 
1007 632 100-91 

1123 650 1023 

1155 
1135 757 10:1Z 

7F; lom 

• IMI■1111111• 

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses at saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her I Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

■•~1~111> 
De bedste runde og firkantede 

Vognlygter 
i prima Udførelse sælges til Priser 
fra 15,50 Kr til 21 Kr. pr. Par. 

Prima Stearin Vognlys sælges i 

Nordlaildels liallE10181111S. 
Vi anbefaler os med et me-

get stort Udvalg i 

Strømper. 
Sorte Bomuldsstrømper 85 Ø. 

Hvide 	do. 	 95 - 

Florstromper 	 125 - 

Silkestrømper 	 350 - 

Fine heluldne engelske 

i flere Farver 400 - 

Nordladels llalldelshils 
Erindringsliste. 

Borgmesierkonloret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempellilial 1 Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aabso ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Hjælpekassen : Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jarnbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 

Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- d Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-Id. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
skandinavien-Amerikalimen: 

Agent Otto Oornitzka. 
Statsanstelten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Fim, 
Telegrafstationen 8 Morgen ril 9 Alten. 

Søndag 9-10. 
Toldkamret 8-12 Form, 2-3 Etterm. 


